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22. septembra 2020 

Základy právnej teórie práva sociálneho zabezpečenia  

všeobecná charakteristika sústavy sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky (pojem, funkcie, 
zásady a princípy práva sociálneho zabezpečenia, pramene a činitele práva sociálneho zabezpečenia, 
charakteristika sociálnozabezpečovacích právnych vzťahov, osobitne sociálnopoisťovacích právnych 
vzťahov- poistný a dávkový vzťah) 

29. septembra 2020 

Štruktúra poisťovacieho systému SR a jeho systémové prvky 

poisťovací systém SR a jeho štruktúra; poistné kategórie; vznik zmena, zánik poistných vzťahov; 
určovanie odvodovej povinnosti platiteľov poistného (kategórie platiteľov poistného, min. vymeriavací 
základ, max. vymeriavací základ na platenie poistného; min. a max. suma preddavku na zdravotné 
poistenie) – 1. časť 

6. októbra 2020 

Kvantifikácia odvodovej povinnosti platiteľov poistného v poisťovacom systéme SR 

určovanie odvodovej povinnosti platiteľov poistného v systéme sociálneho poistenia a v systéme 
verejného zdravotného poistenia; ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie – 2. časť 

13. októbra 2020 

Osobitné aspekty (situácie) odvodovej povinnosti platiteľov poistného a sankcie za 
neplnenie odvodovej povinnosti   

určovanie odvodovej povinnosti platiteľov poistného (súbeh viacerých zárobkových činností; dohody 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru); právne aspekty platenia poistného (pri neplatnom 
skončení prac. pomeru, dodatočne vyplatenom príjme, nepravidelné odmeňovanie) vrátane odvodových 
oslobodení a sankcií ukladaných nositeľmi poistenia za neplnenie odvodovej povinnosti 

20. októbra 2020 

Nemocenské dávky a ich výplata 

dávkové vzťahy nemocenského poistenia (nemocenské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka, materské) – 
vznik nároku na nemocenské dávky u jednotlivých poistných kategórií (dávková schéma), výmera 
nemocenských dávok (dávková formula) a podmienky ich výplaty 



27. októbra 2020 

Systémová charakteristika dôchodkových systémov SR 

charakteristika dôchodkového modelu SR (systémové a organizačné prvky a diferenciačné kritériá 
troch dôchodkových pilierov); priebežne financovaný systém dôchodkového poistenia (I. pilier), 
systém starobného dôchodkového sporenia (II. pilier), systém doplnkového dôchodkového sporenia 
(III. pilier); základné dôchodkové dávky; dávková schéma a formula starobného dôchodku, výplatné 
schémy dôchodkových dávok starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového 
sporenia 

3. novembra 2020 

Základné a odvodené dôchodkové dávky a ich zvyšovanie 

-dávková schéma a dávková formula (predčasného) starobného dôchodku a invalidného dôchodku 
v rámci dôchodkového systému SR; zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku 
-pozostalostné dôchodkové dávky – vdovský / vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok 
-podmienky výplaty dôchodkových dávok a valorizácia dôchodkových dávok 

10. novembra 2020 

Dávka v nezamestnanosti a úrazové dávky 

- systém poistenia v nezamestnanosti, evidencia uchádzačov o zamestnanie, dávka v nezamestnanosti;  
- systém garančného poistenia; dávka garančného poistenia 
- vymedzenie pracovného úrazu/choroby z povolania a dávkové vzťahy úrazového poistenia (dávkové 
schémy úrazových dávok) 

24. novembra 2020 

Príspevky zo systému štátnej sociálnej podpory 

systém štátnej sociálnej podpory – vybrané príspevky určené na podporu starostlivosti a výchovy 
dieťaťa (najmä príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac narodených detí, rodičovský 
príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, prídavok na dieťa, príspevky na podporu náhradnej 
starostlivosti o dieťa) 

1. decembra 2020 

Charakteristika systému sociálnej pomoci a právna úprava poskytovania pomoci 
jednotlivcovi v hmotnej núdzi 

systém sociálnej pomoci – podsystém pomoci v hmotnej núdzi, princíp subsidiarity, vymedzenie 
a posudzovanie hmotnej núdze, dávky v hmotnej núdzi (zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej 
núdzi) 

8. decembra 2020 

Systém kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia a základný rámec 
poskytovania sociálnych služieb so zameraním na osobu s nepriaznivým 
zdravotným stavom   

systém sociálnej pomoci – podsystém pomoci v nepriaznivej sociálnej situácii (jej vymedzenie); 
vymedzenie a klasifikácia sociálnych služieb, postavenie poskytovateľa sociálnej služby, posudková 
činnosť zameraná na kompenzáciu nepriaznivých dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia 
a posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, právny rámec poskytovania 
sociálnej služby a jej úhrada (prijímateľom sociálnej služby); systém kompenzácií ťažkého 



zdravotného postihnutia (právny rámec tvoria zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákon 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti) 

 

 

 

 

 

 
 


